Pavo DailyPlus
Mistura de forragem com alto teor de fibras, para prolongar o período de alimentação

Pavo DailyPlus é uma mistura de forragem equilibrada para todos os cavalos e
póneis. Ideal para misturar com alimento concentrado, para que o seu cavalo
possa desfrutar da sua refeição durante mais tempo!

Propiedades importantes
Mistura de forragem equilibrada
A partir de alfafa e erva timótea, entre
outras
Estimula a mastigação e até 3 x mais
a produção de saliva
Prolonga até 3 x mais o período de
alimentação
Suporta uma flora intestinal saudável
Sem grãos e melaço
Muito baixo teor de açúcar e amido
Com pedaços de linhaça para um
pelo brilhante

Aplicação
Para todos os cavalos e póneis
adultos como alternativa de forragem
Para misturar com alimentos
concentrados
Para misturar com um compensador
para uma "grande refeição"
Para fornecer ao seu cavalo algo
durante a hora da alimentação,
quando não está a receber nenhum
alimento concentrado
Como recompensa saudável após o
treino
Como substituto da forragem, para
cavalos com dentição deficiente

Conselhos sobre alimentação
Misture diariamente 0,5 kg de Pavo
DailyPlus com a porção normal de ração
ou muesli. Isto corresponde a duas
colheres de ração generosas ou duas
mãos cheias. Assim, o seu alimento
concentrado transforma-se numa
refeição de forragem!
Dica: humedeça ligeiramente a sua
mistura com água e o seu cavalo vai
achá-la extra saborosa!
Conteúdo do doseador: 1 doseador
cheio de Pavo Dailyplus contém
aproximadamente 0,2 kg.

Contém
Luzerna
Timothy
Aveia verde
Palha de trigo
Óleo de semente de linho
Polpa seca de chicória
Polpa de maçã seca
Bagaço de sementes de linho
Bagaço de girassol extratado
Óleo de semente de girassol
Conselhos sobre alimentação
Deverá ter sempre água à disposição
Esta ração pode ser administrada até um
máximo de 1500g /100 kg peso vivo/dia
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Resultados garantizados
Proteina bruta
10,6 %
Energia digestível 7,3 MJ/kg
(ED)
Gordura bruta
6,2 %
Fibra bruta
27,4 %
Proteína digestível 6,8 %
Cinzas brutas
7%
Açúcar
3,7 %
Amido
2,1 %
Cálcio
0,66 %
Fósforo
0,24 %
Sódio
0,08 %
Conselhos de conservação
Armazenar em local fresco, seco e
protegido da luz. Fechar bem depois de
utilizar.

Embalagem
Embalagem

90 ltr

Durabilidade
Durabilidade

12 mth

Stimulan - NL 07981
Alimento complementar para cavalos

Especificações do produto

